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Az A-csoportban 17 ország
87 játékosa, köztük 32 nemzet-
közi nagymester versenyez a
múlt csütörtökön megkezdõ-
dött 34. Zalakarosi Sakkfesztivá-
lon, amely magyar nyílt férfi
bajnokság, illetve fiú junior baj-
nokság is egyben.

Az 1982 óta minden évben
sorra kerülõ sakkverseny a hazai
szövetség tájékoztatása szerint
egyre népszerûbb és erõsebb. A
mostani mezõny erejét mutatja,
hogy több válogatott – Mádl Il-
dikó, Papp Petra, Gara Anita,
Vajda Szidónia, Berkes Ferenc és
Bánusz Tamás – is asztalhoz ül.

A fesztivált két csoportban
rendezik meg kilencfordulós
svájci rendszerben. Az A-csopor-
tos Sax Gyula Emlékversenyre ki-
zárólag olyan játékosok nevez-
hettek, akik 2300 fölötti Élõ-
pontszámmal rendelkeznek, a B-
csoportban pedig jórészt a jövõ

reménységei mérik össze erejü-
ket.

A hivatalos megnyitónak s az

elsõ fordulónak a fürdõ rendez-
vényterme adott otthont, a via-
dal elitje azóta a Hotel Karos

Spa-ban, a B-csoport pedig a
Móra Ferenc Általános Iskolában
játszik. Novák Ferenc, Zalakaros
polgármestere kiemelte, ez már
a 34. sakkfesztivál, így hát – tör-
ténelem. 

– Zalakarost elsõsorban a
gyógyfürdõjérõl ismerik – tette
hozzá a városvezetõ. – Idén 50
éves a létesítmény, s a fél év-
század alatt 27 millió ember lá-
togatott el ide, így Európa-
szerte ismerõs településünk ne-
ve. A másik különös ismertetõ-
jelünk viszont a sakk, amely
szintén öregbített a település
hírnevét.

A mostani versenyen, ösz-
szegzett a polgármester, 22 or-
szágból több mint 230 verseny-
zõ ül asztalhoz, s így a Zalakaros
Sakkfesztivál Magyarország
egyik legjelentõsebb viadala. Ha
a kezdetekkel vetjük össze a
mostani adatokat, akkor a fejlõ-
dés íve is jól felrajzolható, hi-
szen 1982-ben 15 sportolóval in-
dult útjára a sorozat.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Érdekes összeállítást közölt má-
jus elején a turizmus.com. A KSH
adataira alapozva, a kereskedelmi
szálláshelyek belföldi vendégéjsza-
kái, bruttó szállásdíj-bevétele és az
egy éjszakára jutó szállásdíj alap-
ján Zalakaros az utóbbi években
jelentõsen elõrelépett – és a hazai
vendégéjszaka-számban már meg-
elõzi Hévízt is.  

Mint a cikket jegyzõ dr. Probald
Ákos, a KSH nyugalmazott fõosztály-
vezetõje megállapítja, a 2014-es évet
a szakma sikerként könyvelte el,
mindenekelõtt a belföldi vendégfor-
galom 8 százalék feletti bõvülése mi-
att. A kereskedelmi szálláshelyeken
realizált közel 12 millió éjszaka egy-
ben 70 milliárd forint belföldi szállás-
díj-bevétellel is járt, ami 2013-hoz ké-
pest 15 százalékos többlet. A gyara-
podás minden régióra jellemzõ volt,
ám akadt néhány olyan település is,
ahol a vendégforgalom nem érte el
a tavalyit, sõt olyan is van, amelyik a
válság elõtti teljesítményét sem tud-
ta megismételni.

Az elmúlt hat évben jelentõsen
átalakult a belföldi vendégek köré-
ben legnépszerûbb települések sor-
rendje, még akkor is, ha az élboly
nem változott, vagyis Hajdúszobosz-

ló (1.), Siófok (2.), Hévíz (5.) vagy Ba-
latonfüred (7.) megõrizte pozícióját,
de például Zalakaros (4.), Gyula (6.),
Visegrád (13.), Gyõr (16.), Balatonal-
mádi (21.) legalább három helyet lé-
pett elõre a belföldi vendégéjszaka
alapján készült rangsorban. 

Az igazi nagy nyertes Gyula, Bala-
tonfüred, Bük, Gyõr és Egerszalók,
ahol a belföldi vendégforgalom eb-
ben a periódusban másfél-kétszeres-
re, vagy annál is jobban nõtt. A bel-
földi vendégfogalom tekintetében a
vesztesek sorába többek között Hé-
víz, Debrecen, Pécs és Tihany tarto-
zik, igaz, közülük Hévíz és Tihany a
külföldi vendégforgalmat nézve ez-
zel párhuzamosan lényegesen elõre
lépett.

Persze, fontos tisztázni, mit is je-
lent maga a fogalom. A kereskedel-
mi szálláshely zömében a szállodá-
kat, hoteleket és minõsített panzió-
kat jelenti, vagyis ebben az adatsor-

ban nem jelennek meg a magánszál-
láshelyek, tehát a szobakiadók ada-
tai. A KSH hivatalos regisztere az
utóbbiakkal nem számol.

Zalakaros a három vizsgált muta-
tó alapján jól teljesít: nem számít

drágának, a harmadik legtöbb bel-
földi turistát vonzza, s a kereskedel-
mi szálláshelyek hazai vendégekre
vonatkozó bevételi adatai is az élme-
zõnybe repítik.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A város az egyik nagy nyertes
A TURISZTIKAI ADATOK ALAPJÁN KAROS ELÕRELÉPETT 

Megint a sakk fõvárosa

A megnyitó pillanatai.  Novák Ferenc polgármester és Horváth 
Tamás, a sakk szövetség alelnöke.

A város kereskedelmi szálláshelyein tavaly 338.836 belföldi vendégéj-
szakát regisztráltak. A vendégek szeretik Zalakaros szolgáltatásait.
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Vitézy Dávid arról is beszélt,
hogy az egész ország területén in-
tegrálni kívánják a vonat- és busz-
közlekedést, és az akár kombinált
eljutási lehetõségekhez egységes
jegyrendszert biztosítanának. A
közlekedési lehetõségek helyi és ré-
giós szintû összehangolásának
azonban ma még akadálya, hogy
számos városban egymástól távol
fekszenek a vasúti és autóbuszos
pályaudvarok. Ezek közös, inter-
modális csomópontokban való
összekapcsolására azonban már van
példa.

Vitézy Dávid
jelezte: "a ma-
gyar kormány
európai uniós
f o r r á s o k b ó l
több mint 1000
milliárd forintot
költ vasútfejlesz-
tésre ebben az
évtizedben", s
hasonló mérté-
kû beruházások-
ra ezen a terüle-
ten évtizedek
óta nem volt
példa. "Új vasúti
pályák épülnek,
megújulnak a
fõvonalak, új ál-
lomások és
i n t e rmodá l i s
k ö z p o n t o k
épülnek, tucat-
szám érkeznek,
az új, alacsonypadlós motorvonatok
a MÁV-hoz és a GYSEV-hez".

Emlékeztetett arra is, hogy a dél-
balatoni vasútvonal fejlesztése már
folyik, s ennek jövõ nyárra tervezett
befejezése után - a néhány évvel
ezelõttihez képest - 45 perccel rövi-
debb lesz az eljutás vonattal Buda-
pest és Keszthely között. A vasút
versenyképes alternatívája lehet
majd a közúti közlekedésnek, s eh-
hez már vannak jó példák Magyar-
országon - közölte.

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. vezér-
igazgatója egyebek mellett arról
tett említést, hogy folyamatosan

törekednek a minõségi szolgáltatá-
sok megvalósítására, s példaként
említette azt a készülõ telefonos
applikációt, amelyik valós idõben
mutatja majd a vonatok pillanatnyi
helyét.

Papp László, az Északnyugat-ma-
gyarországi Közlekedési Központ
Zrt. (ÉNYKK) vezérigazgatója arról
beszélt, hogy a régió Volán-társasá-
gainál az elmúlt években több mint
3 milliárd forintos fejlesztés valósult
meg. Ezen felül még további 2 milli-
árd forint összértékû beruházások

zajlanak, amelyek az év végéig lezá-
rulnak a nyugat-magyarországi me-
gyékben.

A Keszthely, Zalakaros és Nagyka-
nizsa térségét érintõ közlekedési
projekt elõkészítése, majd befejezé-
se között csaknem egy évtized telt
el. A projektrõl kiadott sajtóközle-
mény szerint a 654 millió forint uniós
támogatással megvalósított prog-
ram keretében 115 helyszínen voltak
fejlesztések. Zalakaroson korszerûsí-
tették az autóbusz-pályaudvart, to-
vábbá 46 autóbuszöblöt és -fordulót,
illetve 34 új buszváró is épült.

A Nagykanizsa, Zalakaros és

Keszthely közötti járatokon, össze-
sen 133 autóbuszon olyan GPS-
rendszert helyeztek üzembe, ame-
lyik a pályaudvarokon lévõ utas-tá-
jékoztatókat közvetlenül vezérli,
pontos idõpontot mutatva az érke-
zésre és az indulásra. Az összehan-
golt vonat- és buszmenetrendeken
kívül a zsáktelepülésnek számító
Zalamerenyén az országban elsõ-
ként valósították meg az igény sze-
rinti tömegközlekedést, vagyis az
utasok telefonon jelzett kérése
alapján érinti az autóbusz a telepü-
lést.

P. Á.

MÓDOSÍTOTTÁK A BÜDZSÉT

Módosították a képviselõk
a város költségvetését leg-
utóbbi ülésükön. E szerint a fõ-
összeg 1 milliárd 421 millió 653
ezer forintra nõtt.  A bevételek
összegét 1.413.250 ezer forint-
ban hagyták jóvá, a kiadásokét
pedig a fõösszeggel egyezõen.
Az elõterjesztésbõl kiderül,
hogy a felhalmozási költségve-
tés tervezett kiadásai között a
beruházásokra 437,8 millió, a
felújításokra pedig 27,3 millió
forintot szánnak idén a város-
ban. 

SIKERES A KERTMOZI 

A Kertmozi tavaly július 3-
augusztus 31. közötti idõszak-
ban 63 alkalommal vetített 40
filmet digitális technikával, de-
rül ki egy, a képviselõ-testület
számára készített összefogla-
lóból. Az átlagostól hûvösebb
nyáron is több mint három-
ezer nézõ látogatta a 21 óra-
kor kezdõdõ elõadásokat. A
Kertmozi a pénzügyi szabá-
lyok betartásával mûködött,
mind a jegyeladás, mind a bü-
fé tekintetében. Az üzemelte-
tés eredménye az is, hogy az
épületen és környékén látszó-
dott a törõdés. A rendezet-
tebb környezet és jobb techni-
kai feltételek a Városnapi ün-
nepségnek is színvonalasabb
teret biztosítottak. A beszá-
moló leszögezi: ez a nyári két
hónapos próbaidõszak bebi-
zonyította, hogy az 1976-ban
megépült Kertmozi szolgálta-
tásaira van igény, és meggon-
dolandó egy állandó vetítõ-
gép beszerzése. (A témára kö-
vetkezõ számunkban visszaté-
rünk – a szerk.)

IGAZGATÁSI SZÜNET 

A nyári idõszakban július
20-tól augusztus 23-ig, télen
pedig december 21-tõl 2016. ja-
nuár 3-ig lesz igazgatási szünet
a Zalakarosi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban. Ennek el-
rendelésére törvény ad lehetõ-
séget. A munkavállalók éves
szabadságának kiadása ugyan-
is mindig nehézséget okozott,
de mióta létezik igazgatási
szünet, ez sokkal könnyebbé
vált, azzal együtt, hogy a hiva-
talban a zavartalan ügymenet
és feladatellátás ezen idõszak
alatt is biztosított. Ezt az ügye-
leti rendszer garantálja.

Egységes rendszert dolgoznak ki
LEZÁRULT A ZALAKAROST IS ÉRINTÕ FEJLESZTÉSI PROGRAM

Olyan koncepció kidolgozása folyik a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumban (NFM), amely bármely két magyarországi település között
lehetõvé teszi a közösségi közlekedéssel történõ legrövidebb eljutási
lehetõség kiválasztását, illetve a jegyrendszer egységesítését - közöl-
te az NFM miniszteri biztosa Keszthelyen, a Balaton-parti város,
Zalakaros és Nagykanizsa térségét érintõ, 95 százalékos, több mint
654 millió forintos támogatással megvalósult közlekedésfejlesztési
program zárásakor.

A projekt részeként megújult a zalakarosi autóbusz-pályaudvar is.

GPS-rendszer is segíti 
az utasokat a tájékozódásban.
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A Mentõsök Napja alkalmából köszöntötte a zalakarosi mentõállomás dolgozóit Novák Ferenc
polgármester. A mentõápolók áldozatos munkáját emelte ki beszédében, hangsúlyozva: e munkát
pusztán jelképesen lehet megköszönni, ennek jeleként apró ajándékokkal és az általános iskolások
mûsorával kedveskedett az állomás személyzetének.

(Folytatás az 1. oldalról.)

A turizmus.com elemzése, a
KSH adatokat felhasználva, felállí-
totta a legdrágább települések
rangsorát is. Ha az egy vendégéj-
szakára jutó szállásdíj alapján so-
roljuk a településeket, három mar-
káns csoport adódik. Az 5000 fo-
rint alattiak közé tartozik például
Keszthely, Harkány, Mátraszent-
imre, Hajdúszoboszló, Sopron, Be-
rekfürdõ, Balatonalmádi és Gyula.
Közepes árfekvésû, 5000 és 7000
forint közötti egy vendégéjszaká-

ra jutó értékkel, többek között,
Zalakaros, Bük, Gyõr, Debrecen,
Szeged, Eger, Hévíz és Tihany ren-
delkezik. A legdrágább települé-
sek sorát Velence vezeti (11.206
Ft), majd Sárvár (11.001 Ft) és

Egerszalók (8752 Ft) következik.
Figyelemre méltó, hogy a legdrá-
gább települések a vendégforgal-
mi rangsorok hátsóbb regiszterei-
ben helyezkednek el, míg az ol-
csóbb települések roppant nép-

szerûek a belföldi vendégek köré-
ben. 

Ezen a listán Zalakaros az 5.188
forintos éjszakánkénti átlagárával
a 18. a legnépszerûbb hazai tele-
pülések 27-es listáján, tehát drágá-

nak egyáltalán nem mondható.
Nyilván ez a tényezõ – no meg a
szálláshelyek illetve a város minõ-
sége – is hozzájárul ahhoz, hogy
tavaly itt töltötték el a belföldi
vendégek a harmadik legtöbb éj-
szakát. E tekintetben Hajdúszo-
boszló vezet 510.000-rel, második
Siófok 489.453-mal, a képzeletbeli
dobogó harmadik fokán pedig
Karos áll, 338.836-tal. Hévíz a ne-
gyedik, 320.892-cel.  

Kicsit más a helyzet, ha a bevé-
teleket vizsgáljuk. Itt a hárommilli-
árd forintos Siófok vezet, a kétmil-
liárdot meghaladó Balatonfüred,
Hajdúszoboszló és Hévíz elõtt,
Zalakaros pedig 1,758 milliárdos
összesített adatával a hatodik,
olyan településeket is megelõzve,
mint például Eger, Visegrád, Bük
vagy éppen Debrecen, Pécs és Sze-
ged.  

Péter Árpád

A város az egyik nagy nyertes
A TURISZTIKAI ADATOK ALAPJÁN KAROS ELÕRELÉPETT 

Zalakaros, szolgáltatásaival, a családosokat is vonzza.

A gyógyfürdõ testi-lelki megújulást kínál a vendégeknek.

A Zalakaros Kistérség Több-
célú Társulás Szociális Alapel-
látó Központ (8749 Zalakaros,
Zrínyi u. 2.) ADOMÁNYGYÛJ-
TÉST SZERVEZ 2015. május 18-
tól. Az összegyûlt adományo-
kat egy Zalakaroson élõ, gyer-
mekét egyedül nevelõ édes-
anyának juttatjuk el. Felaján-
lásra várunk bútorokat (ágy,
asztal, szék, szekrény), ágyne-
mût, TV-t, kályhákat,  edénye-
ket, konyhai felszerelést, gáz-
tûzhelyt, mosógépet, centri-
fugát! Minden felajánlást szí-
vesen fogadunk!

Érdeklõdni lehet: 06-93/340-
403; 06-30/461-6844

Köszönettel:
ZKTT SZAK dolgozói

A Mentõsök Napján
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Az elmúlt majd’ három és fél évti-
zedben 13 alkalommal volt a sakk-
fesztivál egyben magyar bajnokság is,
ami szintén minõsíti a rendezvényt.
Novák Ferenc felidézte, duplázók töb-
ben is voltak, háromszor nyerni vi-
szont senkinek sem sikerült, pedig
„nagy nevekben” nem volt hiány. 

A polgármester köszönetet mon-
dott az elõkészítõ munkáért a sakk
szövetség, a Gránit Zrt., a turisztikai
egyesület, a Hotel Karos Spa és a Ka-
ros Park Kft. munkatársainak.

A sok díj és pénzjutalom között
van két különleges is. Az 50 éves év-
forduló tiszteletére a fürdõ a legjob-
ban szereplõ 50 éves versenyzõt, vala-
mint a legeredményesebb helyit jutal-
mazza. 

Horváth Tamás, a Magyar Sakk
Szövetség alelnöke is múltidézéssel
kezdte. Úgy fogalmazott: 33 éve a
karosi verseny maximum „háztömb
körüli” rendezvény volt, de aztán ki-
nõtte magát. 

– Ma már ez Magyarország leg-
jobb sakkversenye. Osztrák baráta-
ink például nagy létszámmal vannak
jelen, de eljött az orosz Oleg
Romanyisin világhírû nagymester is,
aki több világbajnok-jelölti összecsa-
páson is megmérkõzött már, például
magyar ellenfelekkel.

A 32 nemzetközi nagymester
egyébként is garanciája a színvonal-
nak, de rajtuk kívül is vannak „nagy

nevek”. Az alelnök
azonban, mint
mondta, leginkább
a fiataloknak szur-
kol. 

– Azért, hogy
mutassák meg az
oroszlánkörmei-
ket, s jó hangosan
kopogtassanak a
különféle váloga-
tottak ajtaján. A
világ sakkja nagy-
mértékben fejlõ-
dik, ezért fontos,
hogy jöjjenek a te-
hetséges fiatalok,
akik a maiak örö-
kébe léphetnek, hi-
szen így lehet to-
vábbra is erõs a
magyar sakk.

A megnyitón
ezt követõen Györ-
kös Lajos fõbíró is-
mertette a 9 fordu-
lós, svájci rendszerû
torna szabályait. A
34. Zalakaros Sakk-
fesztivál küzdelmei
péntekig tartanak. A fordulók 15 óra-
kor kezdõdnek az utolsó kivételével,
amelynek kezdési idõpontja: 9 óra 30
perc.

(péter) 

Megint a sakk fõvárosa
IDÉN NAGYON ERÕS MEZÕNY GYÛLT ÖSSZE

Eljött a hazai nõi elit, balra Gara Anita.

Rekord erõs és nagyszámú mezõny versenyez idén.

AZ EGYIK SZTÁR
Berkes Ferenc nagymester, öt-

szörös magyar bajnok, U18 kor-
osztályos ifjúsági világbajnok, az
Európa-bajnokságokon ezüst- és
bronzérmes, sakkolimpikon,
többszörös ifjúsági magyar baj-
nok, U14 korosztályos ifjúsági Eu-
rópa-bajnoki bronzérmes.

A Wikipédia róla szóló szócik-
ke szerint hatévesen tanult meg
sakkozni. Az édesapja kocsmájá-
ban (Bergengócia) fedezték fel.
Az ottani emberek arra lettek fi-
gyelmesek, hogy a fiatal fiú min-
denkit legyõz és páratlan tehet-
sége van. Tizenhat évesen lett
nagymester, átugorva a nemzet-
közi mesteri fokozatot.

Berkes Ferenc öt sakkolimpi-
án játszott a magyar csapatban,
amely 2006-ban ötödik, 2010-
ben negyedik helyezést ért el. A
2008-as sakkolimpián tábláján a
3. legjobb egyéni eredményt ér-
te el, amellyel egyéni bronzér-
met szerzett. Öt alkalommal volt
a magyar válogatott tagja a Sakk
Európa-bajnokságon is, közte
annak a csapatnak, amely 2011-
ben bronzérmet szerzett.

Györkös
Lajos fõbíró

Zalakaros volt az egyik hely-
színe a múlt hétvégi Kandász
Travelnek, amely a TV2-n és a
SuperTV2-n volt látható. 

A mûsor egy családos hét-
végét ajánlott a nézõknek a
városban, megmutatva például
azt, ahogy Katus Attila csúsz-
daversenyén gyerekek mér-
kõznek, a strand vízi birodal-
mában fürdõzõ apukák lövik
vízsugárral az anyukákat, míg
a csemeték a Riói karneválra
készülnek. Látható volt azt is,
miért érdemes a közeli Bivaly-
rezervátumban idõzni, és meny-
nyi különleges madár tûnik fel
a búbos vöcsök tanösvényen.
Kandász Andiék lekerekezték a
Tour de Zalakaros biciklitávot
is, már a júniusi rendezvényre
hangolódva. 

Zalakaros a tévében

Két keréken Karos körül. 
A Kandász Travel a városba csábította a nézõket.
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Jó hangulatban, szabadtéri fõ-
zéssel, ügyességi versenyekkel,
kézmûveskedéssel, baráti beszél-
getéssel telt a hatodik alkalom-
mal megrendezett Civil Nap.

– Nemcsak a turizmus, a ven-
dég a fontos, hanem mi magunk
is, akik itt élünk, akik önzetlenül
vállalunk fel közösségi feladato-
kat, akik nélkül ez a település nem
lenne ilyen ápolt, gondozott, ven-
dégszeretõ, hangulatos és szeret-
hetõ. Ezért legalább egy-egy alka-
lommal szeretnénk még nagyobb
figyelmet fordítani egymásra, és
ha lehet, kicsit kizökkenni a min-
dennapok hajtásából. Ezért fontos

számomra, és remélem, mások szá-
mára is ez a civil nap – fogalma-
zott a megnyitón Novák Ferenc
polgármester. Hozzátette: ahogyan
minden évben, úgy idén is támo-
gatja az önkormányzat a civil szer-
vezeteket, idén több mint tízmillió
forintot „osztottak szét” a számuk-

ra, a támogatások a mûködést, a
csoportok programjainak szervezé-
sét segítik.

A tûzoltószertárnál zajlott talál-
kozón fellépett a Karos
Fúvósegyüttes, a tõlük megszokott
kiváló mûsort és hangulatot adva,
volt sorverseny felnõtteknek, gye-

rekeknek egyaránt, ízletes bogrács-
ételek, melyeknek elkészítését egy-
egy csoport, egyesület vállalta ma-
gára, s nem hiányzott a zene sem,
sõt többen táncra is perdültek az
estébe nyúló találkozón.

A. A.

Civil nap hatodszor
FORDÍTSUNK FIGYELMET AZ ITT ÉLÕKRE IS

A zsûri különdíját érdemelte
ki a Balaton fagyija versenyben
a Szilágyi Cukrászda.

Városunk nagy múltra vissza-
tekintõ, házias ízeivel, kézmûves
fagylaltjaival hódító cukrászdája
saját fantáziával, kizárólag ter-
mészetes alapanyagokból ösz-
szeállított muskotályos sült alma
fagyijával érdemelte ki a zsûri fi-
gyelmét.

A versenyt a Nyitott Balaton
rendezvénysorozat záró prog-
ramjaként hirdette meg a Bala-
ton Turizmus Szövetség, mely-
nek városunk is aktív tagja évek
óta. 

A felhívásra csaknem 30
fagylaltot neveztek a Balaton
régióban található cukrászdák és
fagyizók. (A versenyhez saját,
navigációval ellátott webes al-
kalmazás is készült, hogy az ér-
deklõdõk minél könnyebben tá-
jékozódhassanak és juthassanak
el a helyszínekre.)

Május 3-án a négytagú zsûri
300 km-t autózva járta végig a

helyszíneket és kóstolta végig a
fagylaltokat. A bírálat fõ szem-
pontja volt az íz, a harmónia, az
illat, a kreativitás, a felhasznált
anyagok, az állag és a dekoráció.

Meszes István, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövet-

ség oktatási bizottságának elnö-
ke, aki egyben a zsûri elnöke is
volt, valamint a zsûri minden
tagja egyöntetûen a legjobbak
közé sorolta a Szilágyi Cukrász-
da finomságát

– Mindenképpen gyümölcsös

fagyit szerettünk volna készíte-
ni, viszont a kiírás csak tejes bá-
zisú fagylaltot engedélyezett.
Így azt gondoltuk, hogy a sült
alma íz jól párosul majd  a tejes
tejszínes alappal. Nagy almás
pite rajongó vagyok, így ez is
sokat nyomott a latba. – árulta
el az elõkészületek részleteit
Szirmai Judit, a cukrászda képvi-
selõje. – Mivel a kiírás kifejezet-
ten a Balaton fagyija címmel
készült, így a bor, mint a Bala-
ton-vidék egyik legfontosabb
„termékének” alkalmazása is
kézenfekvõ volt. Nem bántuk
meg a választást, hiszen a nedû
jól megbolondította a fahéjas
karamellizált cukros sült alma
kockákat. Az alap fagylaltba is
sült almát turmixoltunk, plusz
készítettünk egy muskotályos
fehérboros almaszószt, amivel
gazdagon meglocsoltuk a kész
fagylaltot. Hárman kísérletez-
tük ki az új ízt: Magyar Judit,
Szirmai Attila és jómagam.
Alapvetõen is nagyon szere-
tünk kísérletezni, új ízkombiná-
ciókat kitalálni és a végén a
vendégeinkkel tesztelni. Az al-
maszimfónia nagyon pozitív
visszhangra talált vendégeink
körében.                            (aa)

Különdíjas az almaszimfónia

Bal oldalon a különdíjas fagyi, melyet az alkotók mutatnak be –
Magyar Judit, Szirmai Judit és Szirmai Attila.
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Immár harmadik alkalommal
kapcsolódott be az önkor-
mányzat ás a Karos-Park Kft.
által a város területére szerve-
zett szemétgyûjtési akcióba a
Móra-iskola.

A hetedik és nyolcadik osztályo-
sok kísérõ pedagógusokkal vesz-
nek részt ezen a programon min-
den évben. Grófné Csatos Andrea
igazgatónõ elmondta: az iskola pe-
dagógiai programjának külön feje-
zete foglalkozik az egészségnevelé-
si és környezeti nevelési elvekkel,
melyek nem csak a tanórákon je-
lennek meg. 

– Hosszú távú célunk, hogy
környezettudatos polgárrá válja-
nak tanítványaink. Ennek érdeké-
ben igyekszünk bennük kialakíta-
ni a személyes felelõsségen ala-
puló környezettudatos magatar-
tást és életvitelt, a természeti és
épített környezet szeretetét és
védelmét, sokféleségének meg-
õrzését és elsajátíttatni az ehhez

vezetõ technikákat, módszereket.
Az igazgatónõ hangsúlyozta:

minden évben megdöbbentõ ta-
pasztalat a gyerekek számára,
hogy mi mindent képesek elhaji-
gálni, sõt tudatosan a „senki föld-
jének” hitt területre elhelyezni az
emberek. Sajnos ebben az évben
sem okoztak csalódást polgártár-
saink, hiszen a diákok találtak épí-

tési törmeléket, bontási anyago-
kat, ruhanemût, nem mûködõ ház-
tartási gépeket, autógumit, italok,
tisztítószerek üres dobozait, fla-
konjait, névvel és címmel ellátott
iratokat, bankszámlakivonatokat.
A gondatlanság és felelõtlenség
„szép” példáit. Nehéz magyaráza-
tot találni minderre. 

– aa –

Környezettudatos nevelés a cél
A FELSÕSÖK IS CSATLAKOZTAK A SZEMÉTGYÛJTÕ AKCIÓHOZ

A 7–8. osztályosok is részt vettek a Te szedd! mozgalomban.

MINÕSÉGI DÍJ

A BELENUS HOTELNEK
Az Év Szállása versenyben

az 1-3 csillagos szálloda kate-
góriában Minõségi Díj 2. helye-
zést nyert el a Belenus Hotel.

A versenyt hazánk egyik
legnagyobb szállásközvetítõ
portálja, a szállás.hu indítot-
ta. A hotel már 2013-ban is
sikerrel szerepelt a versen-
gésben, akkor harmadik he-
lyen végzett.

NÉMET NYELVI VERSENY

Német nyelvû megyei országis-
mereti verseny a Zalaegerszegi
Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Za-
la Megyei Pedagógiai Intézet szer-
vezésében 4. helyezett: Csöndör
Kamilla és Matyovszky Márton  -
7. osztály, 10. helyezett: Gál Ger-
gely és Koma Bence László  - 7.
osztály. Felkészítõ tanár: Várnagy
Szabolcsné.

MEGYEI TANULMÁNYI 
VERSENY

Péterfy Sándor tiszteletére ren-
dezett megyei tanulmányi verseny
Nagykanizsa, angol nyelv: 1.   he-

lyezett: Bagó Laura – 7. osztály, 3.
helyezett: Horváth Tamara – 8.
osztály. Felkészítõ tanár: Baloghné
Lengyel Éva. Német nyelv: 2. helye-
zett: Németh Tamás – 8.osztály.
Felkészítõ tanár: Várnagy
Szabolcsné.

IRODALMI 
KALANDOZÁSOK 

Az irodalmi kalandozások me-
gyei levelezõs játékon 9. helyen
végzett a Móra-iskola Hors book
csapata.   A negyedik osztályosok-
ból álló csapat tagjai: Farkas Abi-
gél, Koma Csenge Zorka és
Turkovics Gerda. Felkészítõ tanár:
Horváth Zita.

VARÁZSCERUZA-
DÍJ

A gyenesdiási óvo-
da ebben az évben is
meghirdette a „Föld
napja hete” keretében
szervezett rajzverse-
nyét Zala megyei óvo-
dásoknak „ Velünk élõ
állatok” címmel. A
zalakarosi óvoda is
több pályamunkát kül-
dött be. A zsûri értéke-
lése alapján Nagy Ka-
milla Varázsceruza-dí-
jat kapott. Felkészítõje:
Bazsó Ferencné óvoda-
pedagógus.

Tanulmányi versenyeredmények
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Tájékozódási kerékpárverseny
Elsõ alkalommal rendezték meg városunkban diákok és szülõk szá-

mára a tájékozódási kerékpárversenyt. A Zalakarosi Turisztikai Egyesü-
let szervezésében, Stégli János sportszervezõ koordinálásával május 9-
én megvalósult eseményen mintegy húszan pattantak a nyeregbe.

Asztalitenisz eredmények
Az asztalitenisz bajnokságban a küzdelmek a végéhez közelednek,

csapataink szépen haladnak a kitûzött céljuk felé, hisz egyelõre a do-
bogó legfelsõ fokait foglalják el. A még nem közölt eredményekrõl
tájékoztatjuk olvasóinkat.

Hévízi Sportkör IV. – Zalakaros és Térsége SE I. 0-18. Gyõztek: Takács
Péter (4), Adorján József. (4), Szarka Sándor (4), Kálóczi Tibor (4), Adorján
J. – Takács P., Kálóczi T. – Szarka S. Zalakaros és Térsége II. – Zalakaros és
Térsége SE I. 6-12. Gyõztek: Kovács Antal (2), Bedike Tibor, Anda Zoltán,
Kocsis Dénes, Anda Z. – Kovács A., illetve Takács P. (4), Adorján J. (4), Ha-
lász Lajos (3), Adorján J. – Takács P. Zalakaros és Térsége SE II –
Lámfalussy DSK Lenti 18-0. Gyõztek: Bedike T. (4), Anda Z. (4), Kocsis D.
(4), Kovács A. (4) Anda Z. – Kovács A., Kocsis D. – Bedike T. Gyenesdiási
ASE II. – Zalakaros és Térsége SE I. 2-16. Gyõztek: Adorján J. (4), Takács
P. (4), Halász L. (4) Nagy Zoltán (2) Halász L. – Nagy Z., Adorján J. – Takács
P. Zalakaros és Térsége SE I – Kanizsa Sörgyár III. 13-5. Gyõztek: Takács
P. (4), Adorján J. (4), Halász L. (3), Nagy Z., Adorján J. – Takács P. Hévízi
Sportkör III. – Zalakaros és Térsége SE II. 5-13. Gyõztek: Bedike T. (4),
Anda Z. (3), Kovács A. (3), Kocsis D. (2), Anda Z. – Kovács A. Hévízi Sport-
kör IV. – Zalakaros és Térsége SE II. 7-11. Gyõztek: Kovács A. (4), Bedike
T. (3), Anda Z. (2), Anda Z. – Kovács A., Kocsis D. – Bedike T. Zalakaros és
Térsége SE I. – Baki Sportegyesület 11-7. Gyõztek: Takács P. (4), Halász L.
(4), Zsiga László, Zsiga L. – Takács P., Halász L. – Szarka S. Rédics Község SE
– Zalakaros és Térsége SE I. 2-16. Gyõztek: Halász L. (4), Szarka S. (4),
Nagy Z. (3), Zsiga L. (3) Nagy Z. – Zsiga L., Halász L. – Szarka S. Zalakaros
és Térsége SE II. – Kanizsa Sörgyár SE III. 15-3. Gyõztek: Szita Balázs (4),
Bedike T. (4), Kovács A. (3), Anda Z. (2), Anda Z. – Kovács A., Szita B. –
Bedike T. Gyenesdiási ASE II. - Zalakaros és Térsége SE II. 7-11. Gyõztek:
Bedike T. (4), Kovács A. (2), Anda Z. (3), Anda Z. – Kovács A., Kocsis D. –
Bedike T. Klímatrend-Zalavíz SE  – Zalakaros és Térsége SE I. 2-16. Gyõz-
tek: Adorján J. (4), Takács P. (4), Halász L. (4), Szarka S. (2), Adorján J. – Ta-
kács P., Halász L. – Szarka S. Zalakaros és Térsége SE I. – Z+D
Cserszegtomaji SK 14-4. Gyõztek: Zsiga L. (4), Nagy Z. (3), Kálóczi T. (3),
Szarka S. (3), Halász L. – Zsiga L. Zalakaros és Térsége SE II. – Baki Sport-
egyesület 17-1. Gyõztek: Bedike T. (4), Kovács A. (4), Anda Z. (4), Kocsis D.
(4), Anda Z. – Kovács A. Kanizsa Sörgyár SE II. – Zalakaros és Térsége
SE I. 3-15. Gyõztek: Adorján J. (4), Szarka S. (4), Zsiga L. (3), Nagy Z. (2),
Nagy Z. – Zsiga L., Adorján J. – Szarka S. Rédics Község SE - Zalakaros és
Térsége SE II. 4-14. Gyõztek: Bedike T. (4), Kovács A. (4), Anda Z. (3), Ko-
csis D., Anda Z. – Kovács A., Kocsis D. – Bedike T. Zalakaros és Térsége SE
II. – Z+D Cserszegtomaji SK 17-1. Gyõztek: Bedike T. (4), Kovács A. (4),
Anda Z. (4), Kocsis D. (3), Anda Z. – Kovács A., Kocsis D. – Bedike T.

Országos döntõbe jutott a
Móra-iskola alsósokból álló
Szélvész Szöcskék csapata.

A gyerekek Balatonfüreden a
Kinder+Sport ügyességi vetélke-
dõ országos középdöntõjében
bizonyíthatták ismét rátermett-
ségüket. 

Az itt megszerzett elsõ hely
a kis szöcskéket az országos
döntõig juttatta. Az alsósok rá-
termettsége és ügyessége in-
nentõl fogva egyáltalán nem is
lehet kérdés…

A gyerekeknek gurítós sor-
verseny, állatos váltóverseny,
ugrókötélkígyó sorverseny,
fagyis váltó, célba dobó ver-
seny, labdaadogatós stratégiai
sorverseny és karikás-páros vál-

tóverseny adott sok-sok nehéz
feladatot, szurkolós perceket,
de remekül vették az akadályo-
kat, és bár nagyon elfáradtak a
végére, igen büszkék, hogy a
legjobbak között tarthatják
õket számon.

A csapat tagjai: Matyovszky
Péter, Bogdán Richárd,
Eisenschreiber Anna, Tóth Petra,
Vékony Bence, Stampf Marcell,
Török Petra, Demény Petra, Ba-
logh Levente, Elekes Barna, Hor-
váth Lili, Tóth Jázmin, Marton
Bence, Strobl Anna, Kassa-
Kovács Kolos, Tálos Csenge,
Lechner Werner Herbert. Felké-
szítõ tanár: Jankovics Attila.

Gratulálunk!

Stégli János fõszervezõ elmond-
ta, hogy az volt a céljuk, hogy a
résztvevõk a kerékpározás techni-
kájával, illetve a közlekedési szabá-
lyokkal versenykörülmények között
ismerkedjenek meg. E cél érdeké-
ben az iskola elõtti gyülekezõ után
az indulók vegyes csapatokba ve-
rõdtek, mindegyik csapatban a fia-
talabbak mellett az idõsebbek is
helyet kaptak. A verseny során a
kapott várostérképen megjelölt
pontokat kellett felkeresni, oly mó-
don, hogy a csapattagok együtt
mozogtak, a gyors kerékpározási
technikákra, valamint a közlekedési
szabályokra az idõsebbek tanítot-
ták a kisebbeket. A csapatok a kü-
lönbözõ célállomásokon kapták
meg a következõ felkeresendõ he-
lyet, 1 perc gondolkodási idejük volt
arra, hogy a leggyorsabb útvonalat
megtalálják. A verseny keretében

így összesen hét pont felkeresését
kellett teljesíteni, köztük a Kilátót
is, ahol a Kilátó Borozó tulajdonosa,
Demény Zsolt frissítõvel is kedves-
kedett a résztvevõknek. A végállo-
más a Gyógyfürdõ téren volt, ahol
a szervezõk az eredményeket érté-
kelték, s ezzel kialakult a végered-
mény. A verseny végeredménye: 1.
Bedács csapat, 2. Privát csapat, 3.
Családi csapat, 4. TEAM, 5. Gerda
csapat. A csapatok csoki jutalom-
ban részesültek, a szervezõk a sza-
bálytalanul közlekedõknek citrom
díjat is kiosztottak.

A jó hangulatú versenyen a részt-
vevõk nemcsak városunkkal ismer-
kedhettek meg, de a verseny azt a
célt is szolgálta, hogy felhívja a fi-
gyelmet a szabályos kerékpáros köz-
lekedésre; a jó idõ beköszöntével ez
nagyon aktuális, hiszen egyre töb-
bükkel találkozhatunk az utakon.

Országos döntõben a Szélvész Szöcskék
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Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft. � 8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter � Szerkesztõ: Péter Árpád � Telefon: 30/3980-045 � E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

TOVÁBBI

PROGRAMOK:

Május 23. (szombat) 11.00:
Szent Orbán-nap

Zalakaros, Szent Orbán-szobor
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda,
Bölcsõde, Közösségi Ház és

Könyvtár

Május 31. (vasárnap) 09.00:
Gyermeknap

Zalakaros, Sportcentrum
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda,
Bölcsõde, Közösségi Ház és
Könyvtár, Zalakaros Város 

Önkormányzata

Június 6. (szombat) 18.00:
Folklórest

Zalakaros, Kertmozi
Szervezõ: Zalakarosi Kulturális
Egyesület, Zalakarosi Óvoda,
Bölcsõde, Közösségi Ház és

Könyvtár

A programváltozás jogát 
fenntartjuk!

GYERMEKNAPI KLUB OÁZIS KÖLYÖKHÉTVÉGE

Gyermeknap alkalmából színes programkavalkáddal várunk benneteket a Zalakarosi Fürdõben.
Ezen a hétvégén a gyermekeké a fõszerep. Animátoraink gondoskodnak róla, hogy kicsik és nagyok
egyaránt jól érezzék magukat, és ez a hétvége is vidáman és mozgalmasan teljen.

RÉSZLETES PROGRAM:
MÁJUS 30. (SZOMBAT):

10.30: Aquafitness (Strandi IV. sz. termálvizes medence, rossz idõ esetén élményfürdõ)  
11.00: Arcfestés, kreatív foglalkozás (Fedett gyermekvilág)
13.00: Kincskeresés (Fedett gyermekvilág)      
14.00: „Vizes 7-es „- vízi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Strandi IV. sz. termálvizes medence, rossz idõ esetén élményfürdõ)
16.00: Lufi tánc (Fedett gyermekvilág)

MÁJUS 31. (VASÁRNAP):   

9.30–16.00: „Mi leszek, ha nagy leszek?” rajzverseny (Fedett gyermekvilág)
10.30: Aquafitness (Strandi IV. sz. termálvizes medence, rossz idõ esetén élményfürdõ)
11.00: „Zsákbamacska” tárgyfelismerõ játék (Fedett gyermekvilág)
13.00: Arcfestés, kreatív foglalkozás (Fedett gyermekvilág) 
14.00: Mesedélután: mesememória, mesetorna, mese-kvíz (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Strandi IV. sz. termálvizes medence, rossz idõ esetén élményfürdõ)
16.00: Gyermeknapi kölyökparty (Fedett gyermekvilág)
16.30: Rajzverseny eredményhirdetése (Fedett gyermekvilág)

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.
További információ: +36 93 340 420


